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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
uctění památky obětí první a druhé světové války v květnových dnech je dlouhodobou tradicí.
S úctou vzpomínáme na všechny, kteří za naši svobodu položili to nejdražší, svůj život.
Na frontách celého světa v hrůzách válečných řeží, nebo jako totálně nasazení na otrockou práci
v říši, vždy se hrdě hlásili k českému národu. Je naší povinností nikdy nezapomenout. Národ,
který nevzpomene na svou minulost, se stává národem bez budoucnosti.
V naší obci jsou tři pietní místa, která každý rok ožijí květinovou výzdobou v národních barvách
pro připomenutí utrpení a hrdinství našich předků. Každý rok je věnována vzpomínka jak
známým, tak i neznámým bojovníkům za naši svobodu. Chtěl bych poděkovat všem občanům,
kteří se v průběhu roku starají o památníky a tichou vzpomínkou a květinovými dary vzpomenou
na naše padlé předky.
Je s podivem, že mezi námi žijí občané bez svědomí. Jak jinak si vysvětlit, že polovina květinové
výzdoby se během tří dnů ztratí. Jak někoho může těšit květina, kterou ukradne z památníku obětí
světových válek. Snad to není známka degradace morálních hodnot člověka, ale jen pouhá
klukovina. Chci věřit tomu, že krádež byla nerozum a dotyčný lapka se alespoň stydí. Nebo je nás
takových více a vůbec nám nepřijde divné zneuctít vzpomínku a poděkování těm, kteří se již
nemohou bránit? Co nás všechny ještě čeká? Chvíle, kdy nám bude všechno jedno,
kdy si nebudeme vážit žádných hodnot, kdy budeme naprosto nevšímavými loutkami,
kdy hodnoty slušného chování a vstřícnosti budou dávnou minulostí?
Hrdost z toho, že jsme příslušníky českého národa se pravidelně objeví při utkání našich hokejistů.
Není to však trochu málo? Proč nejsme pyšní na naše předky, proč nejsme hrdým národem pořád?
Pokud se budeme chovat jako neznámý lapka na místním hřbitově, bez svědomí a s pocitem
vlastního uspokojení z hrdinského činu krádeže výzdoby, tak doopravdy ztrácíme svoji identitu.
Závěrem mi dovolte popřát loupeživému zahradníkovi mnoho příjemných okamžiků a potěchy
nad kvetoucími truhlíky v národních barvách. Snad si nad tou krásou alespoň vzpomene
na všechny, které svou krádeží zneuctil.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 28. dubna 2014 začal letní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – ČTVRTEK, sudý týden

MUDr. Tylová oznamuje
V pátek 27. června 2014 čerpá dovolenou.

Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2014
uzavření MŠ Předonín
30.6.- 6.7.

7.7.- 13.7.

14.7.- 20.7.

21.7.- 27.7.

28.7.- 3.8.

4.8.- 10.8.

11.8.- 17.8.

18.8.- 24.8.

25.8.- 31.8.

MŠ Předonín bude uzavřena od 30.6. do 10.8.2014, první tři týdny mohou děti navštěvovat MŠ Bechlín.
uzavření ŠJ
30.6.- 6.7.

7.7.- 13.7.

14.7.- 20.7.

21.7.- 27.7.

28.7.- 3.8.

4.8.- 10.8.

11.8.- 17.8.

30.6.- 6.7.

7.7.- 13.7.

14.7.- 20.7.

21.7.- 27.7.

28.7.- 3.8.

4.8.- 10.8.

11.8.- 17.8.

18.8.- 24.8.

25.8.- 31.8.

uzavření MŠ Bechlín
18.8.- 24.8.

25.8.- 31.8.

MŠ Bechlín bude uzavřena od 21.7. do 31.8.2014, poslední tři týdny mohou děti navštěvovat
MŠ Předonín.
Libuše Rauchová, MŠ Bechlín

Prázdninové rozloučení 2014
se bude konat v sobotu 23. srpna 2014 na fotbalovém hřišti v Bechlíně s podobným programem jako
v předešlých ročnících. Dovolujeme si tímto požádat naše příznivce a sponzory o zachování přízně.

NAŠE ŠKOLKA ……….

Pálení čarodějnic

Ve středu 30. dubna jsme všichni v MŠ Bechlín prožili zajímavé dopoledne. Vše začalo návštěvou dvou
maminek – členek dobrovolných hasičů, které dětem pověděly vše o prevenci před požáry a nakonec
jim vysvětlily postup požárního poplachu. Poté vyhlásily evakuaci z budovy MŠ. Následně přijeli
místní dobrovolní hasiči, kteří provedli zásah u požáru.
Děti byly nadšené, mohly si vyzkoušet stříkací hadici.
Některé se trochu bály, že jim shoří školka, ale nakonec vše
dobře dopadlo a my se vrátili zpět do třídy.
Na další část programu nás hasiči za zvuku sirény dovezli
požárním autem k hasičské zbrojnici, kde dětem upekli
špekáčky. Po posilňující svačině se děti pustily do soutěží
pod vedením zkušených čarodějek. Za odměnu dostaly
bonbóny a drobné dárečky.
Zábavné dopoledne jsme ukončili spálením čarodějnic, které
si děti donesly z domova.
Touto cestou chceme poděkovat dobrovolným hasičům za jejich péči a obětavost, se kterou se nám celé
dopoledne věnovali a těšíme se na další spolupráci s nimi. Víme, co práce s dětmi obnáší, že nikde
nejsou vidět hodiny práce, které předcházejí každé akci. Protože tuto práci známe, dokážeme ji ocenit,
a proto všem patří velké DÍKY!
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.......... NAŠE ŠKOLA

Světový den zdraví na ZŠ Bechlín
7. duben je v kalendáři zanesen jako Světový den zdraví. Od roku 1950, kdy vznikla Světová organizace
zdraví (WHO), se tato instituce snaží snižovat vliv nebezpečných nemocí a případných úmrtí na jejich
následky a to především preventivní činností. A tak tomu bylo i letos, se zaměřením na zvýšení
informovanosti a povědomí obyvatel o nemocech přenášených biologickými vektory, o nákazách
a možnostech prevence. V České republice se k tomuto projektu připojil Státní zdravotní ústav ČR
s kampaní „Předej informaci“ zaměřenou na problematiku nemocí přenášených zejména klíšťaty
a komáry – na klíšťovou encefalitidu a lymeskou boreliózu. Kampaň byla zaměřena zejména na osoby,
které mohou být potencionálně nejvíce ohroženy – na děti. Proto byly osloveny i školy v celé ČR,
aby se v tento den zapojily do akce zábavnou a hravou formou. Budiž přiřčeno k dobru základní škole,
že se k akci také připojila.
V pondělí 7. dubna 2014 bylo pro děti připraveno zábavné, ale i poučné
dopoledne pod heslem „Běž k lékaři na injekci – dej klíšťatům v lese
lekci!“. Vyhlášena byla módní přehlídka o nejvtipnější ochranný oděv proti
napadení klíšťaty a poté proběhl orientační závod dvoučlenných hlídek
se zastávkami k řešení úkolů, luštění křížovky a namalování obrázku – vše
k tematice „klíště“. Dopoledne se zúčastnily skoro všechny děti, jen pár
bylo omluveno pro nemoc.
Akci na školním hřišti zahájila ředitelka školy Mgr. Ilona Řejhová za účasti
starosty obce Alexandra Suchého. Poté se ujal slova „moderátor“ Milan
Fiala. Nejprve na „předváděcím
molu“, tvořeném rozběžištěm pro skok daleký, vystoupily
se svými modely učitelky jednotlivých tříd, což u žáčků vyvolalo
bujaré veselí a dobře naladilo pro celý den. Jeden po druhém
pak předstupovali před porotu, tvořenou jednak členkami
pedagogického sboru, jednak přítomnými rodiči, a předvedli
své modely.
Poté se všichni odebrali k bechlínské hájovně, kde pro ně byl připraven sportovně vědomostní závod
dvojic na pokraji lesa. Sbírání správných odpovědí na otázky k dané problematice jim pak posloužilo
k vyplňování tajenky v křížovce – „klíšťovce“. Na konci trasy pak musel každý z nich namalovat klíště
podle své představy.
Ať už se jednalo o prvňáčka nebo čtvrťáka, bylo u všech vidět zaujetí a snaha co nejlépe uspět. A zde
patří poděkování všem, kteří se na pořádání této vydařené akce podíleli – ředitelce Iloně Řejhové,
učitelkám Janě Krobotové (hlavní organizátorka), Janě Weishäuplové, Mileně Kölblové, Štěpánce
Omámikové, Jaroslavě Konfrštové, Milanu Fialovi, Jiřímu Marounkovi, manželům Nerudovým.
A nakonec je potřeba uvést i výsledky – vždyť se jednalo o dopoledne soutěžní! Módní přehlídku
ovládl suverénně Jiří Mareš (4. třída) se svým téměř „kosmickým“ modelem, druhé místo obsadil
chodící repelent prvňačky Karolíny Suché a třetí skončily dva modely – Gabriela Maxe Hlásného
a Katky Čvančarové. Závod, jehož výsledkem bylo správné vyluštění křížovky, vyhrála Magda
Svobodová před dvojicí Gabriel Max Hlásný a Jiří Cikánek. Na třetím místě skončila dvojice Eliška
Cardová s Davidem Valinou. V malířské soutěži obdrželi diplomy všichni tvůrci. Diplomy s drobnými
dárky pořízenými školou obdrželi také všichni „medailisté“.
Hlavní vyhlašovatel celé kampaně, Státní zdravotní ústav, také požádal všechny zúčastněné školy
o
zaslání dokumentace a zajímavostí o průběhu Světového dne zdraví v jejich školském zařízení.
A
tak i z Bechlína poputují na tuto instituci fotografie z módní přehlídky, ze závodu i fota
nejpovedenějších obrázků společně s kopiemi diplomů.
Akce zcela jistě splnila svůj účel, děcka se radovala a zároveň poučila. A tak jen doufejme, že i tento
den přispěje k předcházení vzniku nebezpečných onemocnění tolik typických pro nastávající letní
měsíce.
Jan Neruda
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McDonald’s Cup
McDonald´s – když slyšíme tato slova, cítíme na jazyku chuť hranolků, hamburgerů a dalších
pochoutek této firmy, které mnohé z nás lákají jako velké pokušení. Ale my známe i jiné spojení s tímto
slovem – a to se sportem. Firma totiž vyhlásila již 17. ročník McDonald´s Cupu v kopané pod názvem:
„MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT?“.
A protože jsme při chuti stále, přihlásili jsme se a zúčastnili se. Jak to všechno probíhalo?
Na podnět školy reagovala ochotně paní Lenka Kováčová a spolu se svým manželem se ujali
organizace naší účasti a zároveň školní tým trénovali. Toto jsou již slova přímo paní Lenky Kováčové,
jak ona viděla a přímo prožívala průběh turnaje:
V úterý 29. dubna 2014 se na hřišti „Pod lipou“ v Roudnici n.L. uskutečnilo sportovní klání týmů
základních škol z Roudnice a ZŠ Bechlín. Za náš tým hráli tito žáci: E. Martinková, J. Mareš, M. Pácal,
P. Carda, M. Hlásný, M. Fůrová, A. Habart, A. Balšánek, M. Kováč, D. Kováč, T. Kováčová,
P. Laurichová, K. Čvančarová a J. Točínová.
První zápas proběhl proti 3. ZŠ. Skóre 0 : 3, naši hráli dobře, úspěšně bránili naši bránu před útoky.
Velkou oporou byl samozřejmě brankář – Eliška. Několikrát jsme vystřelili na bránu, ale neměli jsme
to správné postavení nebo zasáhl brankář soupeřů. Přestože jsme prohráli, nálada zůstala skvělá.
Druhý zápas jsme hráli se 2. ZŠ a skóre bylo 0 : 8. Protihráči byli zkušení fotbalisté, proto nám hned
na začátku nadělili spoustu gólů. Jelikož to byl velmi dobře hraný fotbal a skvěle mířené střely na naši
bránu, ani naše vynikající brankářka neměla šanci. V polovině zápasu jsme nasadili do útoku pouze
děvčata, čímž jsme protihráče rozhodili do takové míry, že už nevstřelili žádný gól.
Třetí zápas s 1. ZŠ skončil 1 : 6. Naši hráči zahráli výborný fotbal a po prvním gólu od soupeře jsme
vzápětí vyrovnali na 1 : 1, gól střílel Matěj Kováč. To naše mužstvo neuvěřitelně nabudilo. Přestože
nám nakonec soupeři vstřelili 6 gólů, byl tento zápas nejvíce bojovný. Fandící diváci tak hlasitě
podporovali náš tým, že dokonce strhli k podpoře i naše přihlížející rodiče.
Skončili jsme sice na 4. místě, ale nálada byla po celou dobu turnaje skvělá a děti se bavily. Eliška
výborně chytala a vysloužila si od pořadatelů diplom „Nejlepší brankář turnaje“.
Chtěli bychom tímto poděkovat manželům Kováčovým i dalším rodičům, kteří také pomohli, dětem
za jejich velkou snahu a reprezentaci školy. Doufáme, že je účast v turnaji navnadí k dalšímu
sportování, což je i posláním celé akce.
Společně zapsaly Lenka Kováčová a Milena Kölblová

Naše výprava za dinosaury

Ve středu 14. května jsme se s paní učitelkou Kölblovou a Lukášem vydali na výpravu do druhohor –
za dinosaury na Výstaviště do Prahy.
Expozice Dinosaurium v Holešovicích představuje část jedné
z největších světových sbírek pravých koster a zkamenělin
dinosaurů. Mohli jsme si prohlédnout exempláře, které běžně
nejsou k vidění. Poznali jsme tak největší tvory historie, dozvěděli
jsme se o nich mnoho zajímavého, dokonce jsme měli možnost
vyhledávat v písku fosílie. V dětském koutku jsme shlédli nejen
zajímavé filmy, ale i pohádku o dinosaurech. Se zájmem jsme také
vyplňovali pracovní listy. Po této úžasné cestě do minulosti jsme
se cestou zastavili v „mekáči“ na malé občerstvení a pak jsme se již
s pěknými zážitky vydali autobusem domů.
Podívejte se na dinosaury do naší fotogalerie na www.skola-bechlin.cz.
Za účastníky výpravy Milena Kölblová, ZŠ Bechlín
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Doba kamenná je doba kamenná

Dne 21. května 2014 jsme odjeli časně ráno do doby kamenné. Do autobusu jsme nastoupili v Bechlíně
téměř v plném počtu a hurá za dobrodružstvím. V pořádku jsme dorazili do Mělníka. Rychle jsme
se přesunuli do Regionálního muzea Mělník.Tam jsme si odložili batůžky, vyšli do půdního prostoru
a už to začalo...
Přenesli jsme se do paleolitu, nejstaršího období lidské
existence ve Středočeském kraji. Přes mezolit jsme
se dostali před počátek neolitu a dobu prvních
zemědělců u nás.
Sáhli jsme si na minulost, na chvíli jsme si vyzkoušeli
život v tlupě. Všemi smysly jsme poznávali život lidí
v prehistorickém období. Zabalení do kožešin jsme
se proplížili do doby prvních zemědělců. Prohlédli jsme
si staré obydlí těchto zemědělců. Museli jsme se přebrodit přes říčku a ještě u toho sledovat stopy
zvířat. Zahráli jsme si také na archeology.
Po skončení programu jsme se přenesli opět do současnosti, sešli do pokladny a utratili všechny peníze.
Domů jsme se v pořádku vrátili před půl dvanáctou.
Štěpánka Omámiková, ZŠ Bechlín

Přednášky o Bibli

.......... POZVÁNÍ

Pan Rauchfuss minulý měsíc zorganizoval sérii tří besed na témata Bible a Evoluce. Důvodem tohoto
setkávání bylo seznámit veřejnost se stále aktuálním tématem, kterým je původ života na Zemi a vliv
Bible na společnost. Dozvěděli jsme se, že existují důkazy o přesném zachování biblického textu
a co vlastně Bible obsahuje. Že Bible je vlastně knihovnou 66 knih, kterou sepsalo více jak 40 autorů
v rozmezí 1 500 let. Přesto je knihou jedinou a celistvou. Bible také například popisuje vědecké
poznatky několik tisíc let před tím, než je objevila moderní věda. Byla také první knihou, která byla
vytištěna na Gutenbergově tiskařském stroji. Slyšeli jsme také přímá svědectví lidí, kteří poznali
hodnotu odpuštění a lásky díky poselství této knihy.
Poslední večer byl věnován důkazům biblického poselství o stvoření světa. Díky moderní vědě je toto
poselství blíže pravdě než Darwinova evoluce, která byla objevena před 200 lety. Vědecký pokrok nám
umožňuje nahlédnout do složitosti vesmíru i do živých organismů. Stále se objevuje věčné téma,
co bylo dříve, zda hmota nebo duch (myšlenka).
Přednášky byly doprovázeny zajímavými dokumenty a nechybělo ani malé občerstvení. Příjemnou
atmosféru vytvářeli občané z Bechlína, Roudnice nad Labem, Liberce, ale i z okolních obcí.
Můžeme se těšit na další navazující setkání od pana Rauchfusse, který pozval na 9. června 2014
do Klubu Bechlín pana Denise Gobina s motivační besedou na téma Principy, které fungují. Jedná
se o neviditelné pravdy, zákony, které od nepaměti mají zásadní vliv na lidské životy. Tak jako je třeba
respektovat občanské a fyzikální zákony, je třeba o to více věnovat pozornost neviditelným principům
lásky, víry, principu setby a žně apod.
Objevte spolu s námi moc ke změně osobního života, vztahů i moc k úspěšnému – smysluplnému
životu.
Irena Škobisová

Nenechte si ujít výjimečné pozvání na přednášku PRINCIPY, KTERÉ FUNGUJÍ.
Lidé se již naučili využívat fyzikálních zákonů. Co kdyby správně využili dobro, lásku a víru...
Motivační přednáška Denise Gobina se uskuteční
9. června 2014 od 18:00 hodin v Klubu Bechlín, vstup volný.
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

Květen v hasičské zbrojnici
Stejně jako každý rok jsme i letos 30. dubna dopoledne uspořádali cvičnou evakuaci
základní školy v Bechlíně. Novinkou však bylo, že se do ní zapojila i mateřská škola.
Po evakuacích obou budov si děti společně opekly buřty v hasičárně, kde jsme
pokračovali hrami s čarodějnou tématikou a různými soutěžemi družstev. Nechyběly
ani ukázky hasičského vybavení a techniky. Děkujeme panu Pospíšilovi, který nám
daroval staré hasící přístroje, abychom mohli dětem ukázat jak fungují a také HZS EMĚ
za ukázku hasičského záchranného vozu. Večer se konala zábava pro širokou veřejnost. Oheň jsme
zapálili v 18:30 hod. Hudební mix nám tentokrát namíchal DJ KAWA. Hezké počasí udělalo své, lidí
se sešlo požehnaně. Pití teklo proudem a mnozí zůstali až do brzkého rána. 
3. května se ve Ctiněvsi konalo okresní kolo soutěže dorostu a okresní kolo v požárním sportu.
Tentokrát počasí tak shovívavé nebylo. Našemu družstvu mužů i Matějovi Rajnohovi, který soutěžil
i jako dorostenec – jednotlivec, to však neuškodilo. Muži se umístili na prvním místě a postoupili
do krajského kola. Matěj si zapsal první místa z obou disciplín, ale na výsledek si musel počkat
dalších čtrnáct dní – okresní vyhodnocení hry Plamen a dorostu se totiž konalo až za čtrnáct dní
v Brozanech nad Ohří.
4. května jsme se s dětmi zúčastnili soutěže o „Putovní pohár SDH Předonín“. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách. Domů jsme přivezli „pytel brambor“. Jak mladší, tak starší žáci se umístili na čtvrtém
místě. Plamínku se dařilo o kousíček víc a dovezli
bronzové medaile.
11. května jsme uspořádali naši domácí soutěž v rámci
druhého ročníku soutěže Tohatsu Cup. Kupodivu se sešlo
tolik lidí, že jsme dali dohromady dvě družstva mužů.
Družstvo A získalo třetí místo a družstvo B deváté místo
z celkového počtu dvanácti zúčastněných družstev.
Vítězem se stalo družstvo ze Slavětína.
V pátek 16. května jsme s dětmi vyrazili do Brozan na již
zmíněné okresní vyhodnocení celostátní hry Plamen. Těšili
jsme se, že vyzkoušíme nové stany zakoupené díky Nadaci
ČEZ, která nám na ně poskytla peníze. Co jsme ale nečekali je,
že je vyzkoušíme v tom nejhorším možném počasí. Už v pátek
v noci začalo pršet. V sobotu ráno proběhlo slavnostní
zahájení a bez zbytečných průtahů se začalo s technickými
disciplínami. Starší žáci běhali útok CTIF a mladší štafetu
požárních dvojic. Poté se na disciplínách vystřídali. Starší žáci
stihli ještě třetí disciplínu – štafetu 4 x 60 m. Ta už se bohužel
nestihla dokončit a přišel další déšť. Po poradě vedoucích bylo jasné, že výsledky nedodělané štafety
a zbytek disciplín plánovaných na sobotu se zruší, stejně tak jako nedělní soutěž plamínků. Všechny
sbory, které na hřišti spaly, sbalily věci, stany nechaly stát a odjely domů. Jen pár bláznů z Bechlína
zůstalo.  Naše děti totiž domů nechtěly. Bylo ještě brzy,
tak jsme si dali svačinu a v pláštěnkách jsme se vyrazili
podívat na kemp, kam se chodíme koupat, když jsme
s dětmi na táboře. Po večeři se děti ještě chvíli vyřádily
na dětském hřišti, které je součástí areálu. Že jsou
po kotníky v blátě jim evidentně vůbec nevadilo. Druhý
den nás čekala poslední disciplína mládeže – požární
útok a poslední disciplína dorostu – test požární ochrany.
Matěj ho zvládl bez chyby a může se radovat z postupu
do krajského kola, které se koná 15. června v Krupce.
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V požárním útoku kvůli neustávajícímu dešti soutěžily vždy všechny kategorie z jednoho sboru hned
po sobě. Děti, obzvlášť ty mladší, běhaly v gumákách a pláštěnkách. Našim starším všechno klaplo
na jedničku, v této disciplíně se umístili na prvním místě.
Celkově na ně však zbyly zase jen ty proklaté brambory, skončili na čtvrtém místě – stejně jako minulý
rok. Mladší žáci si proti loňskému roku polepšili o dvě místa a celkově se umístili na pátém místě. Snad
se takhle budou posouvat i nadále. Celkovým vítězem, který bude reprezentovat okres v krajském kole,
se stal domácí sbor z Brozan. Poslední úkol, který nás čekal, bylo sbalit všechny věci a hlavně zablácené
stany. Trvalo skoro týden, než jsme je vrátili do stavu, který alespoň připomínal ten původní. Nové už
sice nikdy nebudou, ale aspoň už víme, že i v takovém počasí se na ně můžeme spolehnout.
Michala Korpalová, SDH Bechlín

Začátek nové hasičské sezóny pro SDH Předonín

Pohár mládeže
4. května 2014 pořádal SDH Předonín 14. ročník soutěže
pro mladé hasiče: „O putovní pohár mládeže Předonín“.
Soutěžilo se v disciplínách požární útok a štafeta 400 m CTIF
(plamínek štafeta 4x60 m). Díky zapůjčení terčů od PS Předonín
i družstva z přípravky soutěžily na terče.
Celkem zde soutěžilo sedm družstev starších žáků, pět
družstev mladších žáků a čtyři družstva plamínků. V kategorii
starší žáci vyhrálo družstvo z Brozan nad Ohří, mladší žáci z Terezína a plamínek z Vědomic. Jelikož
se SDH Předonín potýká s nedostatkem aktivních členů, letos nemá zastoupení v kategorii mladších
žáků. Starší žáci se umístili na třetím místě a přípravka na čtvrtém.
Osmiboj
10. května 2014 se naše jednotka zúčastnila hasičského prověřovacího cvičení, které se nazývá:
„Osmiboj“. Zúčastněné jednotky jsou na jednotlivých stanovištích prověřovány ze znalostí potřebných
k úspěšnému zvládnutí dopravních nehod, živelných pohrom a jiných hasičských zásahů. Jejich činnost
je hodnocena profesionálními hasiči a záchranáři. Naše jednotka letos neobhájila loňské a předloňské
první místo. Chlapi se umístili na čtvrtém místě, za Polepy, Litoměřicemi a Roudnicí. Všichni účastníci
se shodli, že náročnost soutěže se neustále zvyšuje a tím účastníkům přináší nové odborné znalosti.
Plamen
Děti se zúčastnily druhého kola hry celoroční, celostátní hry Plamen, které se konalo v Brozanech nad
Ohří. Počasí dětem nepřálo. Kvůli velkému dešti se zrušily některé štafety a děti soutěžily jen v útoku
CTIF, štafetě dvojic a požárním útoku. Kategorie plamínků se zrušila úplně. Žáci z SDH Předonín
se umístili na sedmém místě. Děti si zaslouží pochvalu, jelikož letos poprvé nedostaly trestné body
za mluvení 
První závod Podřipské hasičské ligy
25. května 2014 pořádal SDH Štětí první letošní závod Podřipské hasičské ligy. Doufali jsme, že letos
prolomíme „štětskou smůlu“ a to se částečně povedlo. V kategorii TOP se ženy umístily na prvním
místě. V druhém závodě jim bohužel praskla hadice a měly tedy neplatný pokus. Muži
z SDH Předonín se v kategorii TOP umístili na sedmém místě. V kategorii ŘÍP jim vše klaplo a skončili
druzí.
Lucie Vocásková, SDH Předonín

.......... PODĚKOVÁNÍ
Výbor FK Bechlín děkuje Obecnímu úřadu v Bechlíně za odvoz organického odpadu vzniklého
sekáním trávy, který byl uskladněn dlouhodobě v areálu hřiště.
Zároveň děkujeme SK Předonín za zapůjčení malých branek na satelitní turnaj starších přípravek, který
se konal dne 4.5.2014. Panu Pavlu Balšánkovi patří dík za jejich dopravu přímo na hřiště i odvoz zpět.
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Starostové Bechlína po roce 1850

Prozatímním zákonem ze dne 17. března 1849 dostalo obyvatelstvo právo volit si svobodně své
zástupce pro správu obecních záležitostí. V létě roku 1850 se v Bechlíně konaly první volby „obecního
výboru“ (zastupitelstva), při kterých každý volič ústně jmenoval devět členů tohoto orgánu. Takto
zvolený obecní výbor ze svého středu zvolil „představenstvo“ (radu obce) v čele s „obecním
představeným“ (starostou). Volební období bylo tříleté. Členem obecního výboru bývala až do roku
1918 osoba s hlasem virilním, tj. osoba, která vykonávala funkci z titulu jiné funkce nebo úřadu,
zpravidla největší daňový poplatník v obci. V Bechlíně to byl dolnobeřkovský kníže Josef z Lobkovic
a od 19. března 1875 jeho syn a dědic Ferdinand z Lobkovic.
Václav Mrdáček (1850 – 1858) byl prvním bechlínským představeným, předepsanou přísahu složil
slavnostně v kostele. Za jeho úřadování byli radními Jan Broft (čp.44) a Josef Lipš (čp.62). Mrdáček byl
nesvědomitý, špatně hospodařil s obecním majetkem, zadržoval daně a pojistné proti ohni pro své
potřeby. Po četných stížnostech občanů k panu „okresnímu“ byl do Bechlína poslán komisař, který
zjistil že Mrdáček skutečně neplatil daně bernímu úřadu. Koncem srpna 1858 bylo vyšetřování
ukončeno a Mrdáčkovi byly odejmuty všechny spisy.
Josef Lipš (1858 – 1861) byl učiněn představeným pouhým přenesením obecního archivu, radními
v té době byli Jan Broft (čp.44) a František Chvapil (čp.27).
Josef Beneš (1861 – 1870) se stal představeným po druhých obecních volbách, které proběhly
12. března 1861 opět tím způsobem, že každý volič jmenoval devět členů obecního výboru. Radními
byli zvoleni František Šustr (čp.18) a Josef Hádek (čp.6). Po dalších volbách, které se konaly
12. srpna 1864 byli radními zvoleni Jan Matoušek (čp.48) a Josef Feix (čp.23), Josef Beneš představeným
zůstal. Od této doby bylo voleno vždy dvanáct členů obecního výboru a úřední titul „představený“ byl
změněn na titul „starosta“. Po uplynutí dalšího tříletého období proběhly další volby 18. srpna 1867.
Po nich byli radními Jan Matoušek (čp.48) a Josef Lipš (čp.62), starostou byl opět zvolen Josef Beneš.
Na jeho návrh bylo v den voleb schváleno zvýšení roční odměny starosty ze 100 na 150 zl. Beneš mohl
být vzorem svým nástupcům. Svědomitě vedl jednací protokoly a úřední spisy, nespoléhal na pouhé
ústní jednání, ale dbal, aby vše bylo náležitě zapsáno. Za jeho úřadování byl na místě vyhořelé
pastoušky postaven obecní domek s obydlím pro obecního pastýře, světničkami pro chudé, se šatlavou
a kůlnou na hasičské nářadí, vystavěna nová škola (dnešní obecní úřad), u rokle u mlýna postaven
pevný taras, který bránil řádění přívalových dešťů.
Josef Feix (1870 – 1873) nechtěl za žádných okolností úřad starosty přijmout, za což mu ale hrozila
zákonitá pokuta 100 zl. Funkce se ujal v listopadu 1870. Radními byli v tomto období zvoleni rolník Jan
Chvapil (čp.27) a kovář Jan Kubeš (čp.57). Za jeho starostování byly vystavěny hlavní silnice v obci
a provedeno zákonné měření pozemků k úpravě pozemkové daně.
Václav Chládek (1873 – 1876) byl zvolen starostou 23. října 1873, radními byli Jan Matoušek (čp.48)
a František Šustr (čp.18). Pro úřad se prý nehodil pro svou tichou a příliš mírnou povahu. Za něj bylo
pokračováno s výstavbou silnic v obci a byly přijaty první kroky ke stavbě silnice do Roudnice.
Jan Chvapil (1876 – 1879) zvolen 6. listopadu 1876, radními zvoleni Antonín Broft (čp.44) a Josef
Kabriel (čp.3), který se zároveň stal obecním účetním. Chvapil byl zetěm bývalého starosty Josefa
Beneše a v mnohém se řídil jeho zkušenostmi a radami. Svědomitě hospodařil s obecním majetkem,
šetřil a předcházel škodám a ztrátám.
Václav Lopata (1879 – 1884) byl do úřadu zvolen 6. listopadu 1879 s přihlédnutím k tomu, že nemá
rozsáhlé hospodářství a proto bude moci rázně vykonávat obecní záležitosti. Radními byli v prvním
tříletí zvoleni Antonín Broft (čp.44) a Josef Kubeš (čp.58). Po volbách 26. listopadu 1882 byli radními
Antonín Broft (čp.44) a Josef Feix (čp.23), starostou zůstal Václav Lopata, kterému byla od 1. ledna 1883
zvýšena roční odměna starosty o 50 zl. Počátkem roku 1880 zahájil okresní výbor jednání o stavbě
silnice do Roudnice. Obec na sebe vzala náklady za odebrané pozemky a dovoz, materiál a práce se
hradily z okresního fondu. V létě 1881 byla silnice dokončena a přijata do správy okresu. Po živelných
pohromách, které Bechlín zasáhly v létě 1882, se zástupci obce v roce 1883 rozhodli stavět silnici také
do Slápku a do Ostrov. Václav Lopata prodal svou živnost a 19. června 1884 se vzdal úřadu starosty.
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Josef Kabriel (1884 – 1897) se stal nástupcem Václava Lopaty doplňovací volbou dne 22. června 1884.
Po řádných volbách 22. listopadu 1885 byli zvoleni radními Antonín Broft (čp.44) a Josef Feix (čp.23).
Další volby se konaly 25. listopadu 1888 a radními se stali Antonín Broft (čp.44), Josef Feix (čp.23)
a Václav Rubín (čp.6). Od tohoto roku bylo voleno vždy osmnáct členů zastupitelstva.
Za období 1897 – 1908 se bohužel nepodařilo dohledat žádné záznamy o obecní samosprávě a obsazení
funkce starosty.
Jaroslav Šustr (1908 – 1919) byl zvolen starostou 11. března 1908. Radními byli zvoleni Antonín Broft
ml., Josef Feix a Jan Arazim. Po volbách 10. června 1914 byli radními Antonín Broft ml., František
Jindřich a Jan Sykora. Starostou zůstal Jaroslav Šustr.
Josef Písek (1919) – o jeho zvolení nebyly zachovány žádné záznamy. 26. prosince 1919 podal
ze zdravotních důvodů rezignaci na úřad starosty a krátce na to zemřel.
Jan Písek (1919 – 1926) po neshodě v obecním zastupitelstvu vzniklé po parcelaci dvora rezignoval.
Ludvík Kavina (1926 – 1927) byl zvolen v doplňovacích volbách 22. srpna 1926. Radními byli zvoleni
Josef Stanislav (sociální demokracie), Josef Feix (strana lidová), Antonín Broft (strana občanská)
a Antonín Matoušek (strana komunistická). Starosta byl zvolen za stranu republikánského venkova.
Josef Stanislav (1927 – 1931) byl zvolen v řádných volbách 6. listopadu 1927 za stranu sociálně
demokratickou. Radními se stali Josef Feix (strana lidová), Gustav Dvořák (sociální demokracie),
František Šašek (strana komunistická) a Antonín Broft (strana občanská). Za jeho úřadování byla
dostavěna nová škola. Do budovy školy staré byl umístěn obecní úřad, dále knihovna, byt strážníka
a byt pro svobodného učitele, do prvního patra potom pošta, kampelička a byt.
Josef Rot (1931 – 1935) se stal starostou po obecních volbách konaných 27. září 1931. V těchto volbách
bylo podáno šest kandidátních listin, z 622 voličů odvolilo 600. Volba starosty a radních proběhla
12. listopadu 1931. Radními byli zvoleni za sociální demokracii František Hlušička a Antonín Horáček,
za stranu republikánskou Josef Kubeš a Vít Jeník, Alois Honzajk za stranu komunistickou. Starosta byl
zvolen za stranu lidovou. V roce 1935 klesl počet členů obecního výboru a na schůzi 14. listopadu 1935
byly strany vyzvány, aby zaslaly okresnímu úřadu návrhy na členy a náhradníky pro volbu Obecní
správní komise. Jejím předsedou byl zvolen Ludvík Kavina.
František Hlušička (1936 – 1938) byl zvolen v obecních volbách 7. června 1936. Po okupaci byl sesazen
a nahrazen vládním komisařem, kterým se stal Josef Kavina. 5. května 1945 po výzvě rozhlasu byl
ustanoven Revoluční národní výbor, v jehož čele stál řídící učitel Václav Slavík. Posléze se stal
předsedou Místního národního výboru Alois Honzajk.
Od roku 1945 nebyla obecní kronika vedena, a to až do roku 1984, kdy se jejího vedení ujal ředitel
místní školy František Dlouhý. Za toto období se nepodařilo dohledat žádné podrobnosti o obecní
samosprávě ani přesnou dobu, kdy svou funkci předsedové MNV vykonávali.
Miluše Dvořáková

Jarní rozjezd lehce přibržděn

………. ZE SPORTU

Pokračujeme v pravidelných krátkých informacích o výsledcích a dění v SK Předonín. Začneme jako již
tradičně fotbalem a samozřejmě u nejsledovanějšího družstva „A“ dospělých. Jarní neporazitelnost držíme
již devět kol i když jsme dva body ztratili po remize a penaltovém rozstřelu v Budyni. Nyní nastala
čtyřzápasová série s L... Těžká utkání v pořadí: neděle 25. 5. Lukavec – doma, sobota 31. 5. Liběšice – venku,
neděle 8. 6. Libochovice – doma, sobota 14. 6. Litoměřice „B“ – venku v Mlékojedech.

„A“ dospělí
Sobota 26. dubna 2014

Budyně n.O. – Předonín

3 : 2 PK (1 : 0)

Neděle 4. května 2014

Předonín – Třebenice

2 : 0 (0 : 0)

- zbytečná ztráta bodů. Po zaváhání v obranné fázi získali domácí náskok, který jsme tlakem v závěru
zápasu srovnali, ale nakonec jsme ztratili druhý bod v penaltovém rozstřelu.
- další zápas, v němž nám dělalo problém přesné zakončení. Tříbodový zisk zůstal doma i díky proměněné
penaltě Doležalem.
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Neděle 11. května 2014

Předonín – Dobříň

2 : 1 (0 : 1)

Sobota 17. května 2014

Úštěk – Předonín

2 : 3 (2 : 1)

- nervózní derby na ploše i v hledišti. Ne příliš přesvědčivý výkon našeho družstva, neobsazený hráč
soupeře před brankou a měli jsme na starost zaděláno. Nakonec se nám podařilo v druhém poločase zápas
otočit, ale body byly těžce získané.
- utkání mělo být pro nás pohodové. Jenomže horko těžko poskládaná sestava a poměrně dobře hrající
soupeř předpoklad zvrátil. Průnik středem a potom chyba v obraně, které jsme vykompenzovali pouze
jedenkrát, znamenalo vedení domácích v poločase 2 : 1. Domácí ovšem nezvládli vstup do druhé části
a hned z prvního našeho útoku inkasovali. Po vyrovnání se hra na rozbahněném terénu pohybovala
od vápna k vápnu. O našem vítězství rozhodl v prodloužení výborně zahraný trestný kop Božíkem.

Neděle 25. května 2014

Předonín – Lukavec

3 : 0 (1 : 0)

„B“ dospělí
Sobota 3. května 2014

Lounky/Chodouny – Předonín „B“

4 : 1 (1 : 1)

Čtvrtek 8. května 2014

Předonín „B“ – Rovné „B“

6 : 2 (2 : 2)

Sobota 10. května 2014

Radovesice – Předonín „B“

3 : 2 (1 : 1)

Neděle 18. května 2014

Předonín „B“ – Dušníky

3 : 2 PK (0 : 1)

Sobota 24. května 2014

Vědomice – Předonín „B“ nedohráno

1 : 2 (1 : 0)

- v pohodě odehrané, pohledné utkání s pěknými akcemi. Gólové vyjádření mohlo být vyšší. Třígólovou
výhrou jsme srovnali celkové skóre a dosáhli desátého vítězství v soutěži.

- opět nezájem hráčů, nakonec jsme ale odehráli v jedenácti hráčích. Překvapivý poločasový výsledek naše
prostupná obrana nemohla udržet a to se projevilo na skóre.
- na domácím hřišti zatím problémy se sestavou nejsou, ale o vítězství rozhodl až zlepšený výkon
ve druhém poločase.
- našemu oddílu by vyhovovala malá kopaná a hra na jeden poločas, na to by účast hráčů k utkáním stačila.
V zápase jsme vedli, abychom nakonec v závěru utkání favoritovi těsně podlehli.
- utrpení pro hráče i diváky. Nemohoucnost, množství chyb a houževnatý soupeř, který obětavě dohrával
v devíti hráčích, to vše nám dělalo problém alespoň vyrovnat stav. To se povedlo v hodině dvanácté
z kopačky Červinky. Šťastné vyrovnání bylo završeno ziskem druhého bodu.
- k utkání jsme nastoupili s kombinovanou sestavou a postupem času získávali převahu, v níž nás zastavilo
počasí. Příval dešťové vody způsobil, že si utkání, které skončilo zhruba po 65 min., zopakujeme ve čtvrtek
5. června s výkopem v 18:00 hod.

Přípravka
V současné době máme v evidenci dvanáct hráčů ve věku 5 – 9 let. Poctivě chodí trénovat (jaký rozdíl proti
ostatním družstvům) a díky tomu zásluhou trenéra J. Hubeného se ukazuje zlepšení.

Neděle 27. dubna 2014
Předonín – Třebenice 6 : 3

turnaj v Třebenicích
Předonín – Štětí „B“ 5 : 11

Předonín – Libochovice 5 : 7

- nejlepší střelec turnaje: Soušek Petr – 13 gólů, celkové třetí místo.

Sobota 3. května 2014
Předonín – Třebenice 5 : 3

turnaj v Předoníně
Předonín – Štětí „B“ 1 : 7

Předonín – Libochovice 6 : 5

- nejlepší brankář turnaje: Soušek Pavel, nejlepší hráč turnaje: Soušek Petr, celkové třetí místo (shodně bodů
jako Štětí a Libochovice, rozhodlo skóre).

Neděle 11. května 2014
turnaj ve Štětí
Předonín – Třebenice 4 : 1
Předonín – Štětí „B“ 5 : 3
Předonín – Libochovice 4 : 8
- zápas s Třebenicemi 4 : 1 dle pořadatele, 5 : 2 dle nás. Nejlepší brankář turnaje: Soušek Pavel, konečné
celkové druhé místo.

Sobota 24. května 2014
Předonín – Třebenice 3 : 0

turnaj v Libochovicích
Předonín – Štětí „B“ 2 : 4

Předonín – Libochovice 1 : 3

- nejlepší hráč turnaje: Korous Matyáš. V turnaji jsme obsadili opět třetí místo, v konečném pořadí ročníku
2013/2014 celkové jedenácté místo z devatenácti účastníků.
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………. ZE SPORTU
Požární sport
Také tento kolektiv probudilo jaro a tak nejen trénink je náplní činnosti. Začalo se soutěžit, což je kořením
požárního sportu.

Krušnohorská liga:
Sobota 10. května 2014

Štrbice (sklopné terče)

Sobota 24. května 2014

Klášterec n.O. (sklopné terče)

1. Renmotor Jinolice (okres Jičín)
7. PS Předonín
1. SDH Lhenice
5. PS Předonín

Podřipská liga:
Neděle 25. května 2014
Vlastní stroj – 3B

čas 16,93 s
čas 19,79 s
čas 17,54 s
čas 19,35 s

- tentokráte jsme v Klášterci bodovali.

Štětí (plnící terče)

1. SDH Hrobce čas 19,10 s
Vlastní stroj – 2B
1. SDH Hrobce čas 16,91 s
4. PS Předonín
čas 25,28 s
2. PS Předonín
čas 23,88 s
Dále si PS Předonín odskočil do sousedního okresu Mělník – „O pohár starosty OSH Mělník“
Neděle 18. května 2014
Střemy
1. PS Předonín – bližší informace se nám nepodařilo zjistit.
Nejen sport je náplní činnosti SK Předonín. Ve středu 30. dubna 2014 jsme připravili pro místní občany
tradiční Pálení čarodějnic. Snaha připravit trochu zábavy mohla přinést SK nepříjemný konec v podobě
odcizení vypůjčených lavic, což bylo díky obezřetnosti člena SK překaženo.
Tolik květen z pohledu SK Předonín.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

Ze života Prodejní dílny lidové tradice se sídlem v Bechlíně č.p. 18
Oznamujeme našim spoluobčanům, že jsme od 1. května 2014 zrušili prodejnu v Bechlíně a přemístili
jsme ji do Rovného na parkoviště, které slouží návštěvníkům hory Říp. Tím, že jsme zrušili prodejnu,
vznikl nám větší prostor pro pořádání dílen lidové tvorby
pro širokou veřejnost. Dílny pro veřejnost pořádáme
po předchozí domluvě pro jednotlivce nebo organizované
skupiny. Nabízíme dílny v těchto oborech:
- výroba lidového pečiva, tj. staročeský perník tlačený
do dřevěných forem, nekynuté a kynuté obřadní pečivo
tvarované z volné ruky
- výroba předmětů ze žitné slámy a z kukuřičného šustí
- výroba modrotisku, výroba kraslic
Pravidelně se u nás schází Klub dětí prof. Karla Rozuma
každý čtvrtek (mimo prázdnin) od 16:00 do 18:00 hod. pod vedením Mgr. Hany Berounské
a Mgr. Ludmily Dolinárové. Novinkou je, že se tohoto klubu mohou zúčastňovat dospělé osoby. Během
necelých dvou let si klub oblíbily děti nejenom z naší obce, ale dojíždějí k nám děti z okolních obcí,
např. z Horních Počapel, z Roudnice n.L., z Ledčic ...
Provozní doba prodejny v Rovném: v sobotu od 11:00 do 17:00 hod.
v neděli, ve svátky (mimo vánočních) od 13:00 do 17:00 hod.
o prázdninách (červenec – srpen) denně od 10:00 do 17:00 hod.
Na telefonické objednání lze domluvit návštěvu prodejny mimo otevírací dobu, v době nepříznivého
počasí, tj. za deště, je prodejna uzavřena.
Prodáváme předměty lidové tradice, upomínkové předměty, roudnická vína, balené nápoje a mražené
výrobky, podáváme teplé nápoje – kávu, čaj, grog, v zimním období „svařák“.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jiřina Šustrová
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
Obec Bechlín Vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU
v sobotu 7. června 2014
14:00

slavnostní zahájení, prohlídka budovy

14:30

show „Mistři zázraků“
Unikátní show Masters of Wonders přináší zcela jedinečný zážitek v podobě dech beroucí
kombinace zdánlivě neslučitelných vystoupení ze světa kouzel, freestylu a bublin.
Představí se Vám držitel mnoha mezinárodních ocenění v moderní magii Pavel Dolejška,
několikanásobný mistr světa a Evropy ve Footbagu a Freestyle fotbalu Honza Weber
a světový rekordman s bublinami Matěj Kodeš. Celou show Vás provede přední český
moderátor Radek Jirgl.

17:00

taneční odpoledne se skupinou „Elegance“
Vstupné dobrovolné!

Fotbalový klub Bechlín zve všechny místní děti i jejich rodiče na tradiční

SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI

v sobotu 14. června 2014 v areálu hřiště v Bechlíně
zápis dětí začíná v 9:30, soutěže se rozeběhnou v 9:45
Předpokládaný konec akce je mezi 13. a 14. hodinou.
Čeká Vás půlden plný her, soutěží, kulturního vyžití i tradičních fotbalových bramboráků.
Občerstvení zajištěno, těšíme se na Vaši účast.

Sbor dobrovolných hasičů Předonín pořádá
14. června 2014 od 15:00 hod. na fotbalovém hřišti

DĚTSKÝ DEN

Čeká Vás odpoledne plné zábavy a soutěží o věcné ceny.
Soutěžní kartičky pro místní děti zdarma, ostatní si je mohou zakoupit za 100 Kč.
Večer taneční zábava.

Kontakty na Obecní úřad Bechlín

Úřední hodiny

Obecní úřad Bechlín, 411 86 Bechlín čp. 85
Tel: 416 844 000
Fax: 416 844 025
Id datové schránky: zwfatth
E-mail: ou.bechlin@tiscali.cz
Internetové stránky: www.bechlin.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 - 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Vaše podněty, náměty, příspěvky, inzeráty, nabídky a pozvánky zasílejte přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz, případně
je předejte v kanceláři obecního úřadu nebo zastupiteli obce panu Hruškovi v Předoníně.
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